
 
 

 

 

Ae.nr.61/18  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Ekonomike, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Liridon Maloku, kryetar i 

kolegjit, Mahir Tutuli dhe Qerim Ademaj, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses N.T.P “R.c & A.” me seli në Ferizaj, të cilën e 

përfaqëson me autorizim avokati Z.G. nga Ferizaj, kundër të paditurës Kompania 

e Sigurimeve “E.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim F.Sh. 

nga Prishtina, për kompensim dëmi, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditëses e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike I.C.nr.344/14 e datës 04/01/2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datën 12/11/2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e paditëses N.T.P “R.c & A.” me seli në 

Ferizaj dhe VЁRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike I.C.nr.344/14 e datës 04/01/2018. 
 
 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor I.C.nr.344/14 e datës 04/01/2018, në pikën I të 

dispozitivit ka vendosur të refuzon si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses 

N.T.P “R.c & A.” me seli në Ferizaj, e paraqitur kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E.” me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që nga baza e 

sigurimit kasko, t’ia kompensoj dëmin në shumën prej 13,800.00 euro, me 

kamatë në shkallën prej 12 % në vit, duke e llogaritur nga data 20/06/2012, 

ndërsa në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur që secila palë të 

bartë shpenzimet e veta procedurale.  

    

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor, ankesë ka paraqitur paditësja, për shkak 

të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, të konstatimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që të aprovohet në tërësi ankesa si e bazuar, ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj apo të njëjtin ta anuloj dhe lëndën ta kthej në 

gjykatën e shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

  

Përgjigje në ankesë nuk ka paraqitur e paditura.  

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 



 
 

 
 

194, 195, 200 e lidhur me nenin 505.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa e paditëses është e pa themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja N.T.P “R.c & A.” me seli në Ferizaj, 

pran Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

datën 10/01/2013, ka paraqitur padi, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E.” me seli në Prishtinë, për kompensim dëmi, me kërkesë që të 

detyrohet e paditura, që paditëses, t’ia paguaj kompensimin e dëmit material në 

shumë të përgjithshme prej 13,800.00 euro, me kamatë ligjore prej 12% në vit 

duke filluar nga dita e paraqitjes së dëmit 20/06/2012, e deri në pagesën 

definitive si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Nga arsyetimi i padisë rezulton se paditësja N.T.P “R.c & A.” me seli në Ferizaj e 

ka siguruar automjetin e saj “VW Golf 5”, me targa të regjistrimit ...-BP, tek e 

paditura Kompania e Sigurimeve “E.” me seli në Prishtinë, me numër të polises 

kasko 00907 e cila ka pasur vlefshmëri të sigurimit për periudhën kohore nga 

data 08/12/2011 e deri me 07/12/2012 dhe ka qenë e mbuluar me sigurim nga 

rreziqet e vjedhjes apo demi total. Paditësja N.T.P “R.c & A.” me seli në Ferizaj ka 

lidhur Kontratë mbi dhënien e automjetit me qira me personin A.M., për 

shfrytëzimin e automjetit i cili është objekt shqyrtimi për periudhën kohore nga 

data 20/06/2012 e deri me 01/07/2012, ashtu që me datën 20/06/2012 ka 

ndodhur rasti i siguruar dhe personi A.M. e ka vjedhur automjetin me mashtrim, 

andaj nga këto arsye paditësja kërkon mbrojtje gjyqësore.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave ka ardhur në përfundim 

se kërkesëpadia e paditëses është e pa bazuar, për arsye se me aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Renda 

PKR.nr.223/13 i vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit e Kosovës 

PAKR.nr.355/13 e datës 27/01/2014, vërtetohet bindshëm se të pandehurit R.B. 

dhe I.P., janë shpallur fajtor për veprën penale Mashtrim nga neni 261.par.2 

lidhur me par.1 dhe nenin 23 të KPK-së dhe janë dënuar sipas ligjit të 

aplikueshëm penal. Sipas aktgjykimit penal, vërtetohet se të pandehurit R.B. dhe 

I.P., me datën 20/06/2012, rreth orës 13.30 min, me marrëveshje paraprake e 

me qellim që vetes ti sjellin dobi pasurore të kundërligjshme në firmën N.T.P “R.c 

& A.” me seli në Ferizaj, e kanë vënë në lajthim pronarin e firmës së lartshënuar, 

të dëmtuarin A.Xh., në atë mënyrë që pasi kanë shkuar në auto-sallon, janë 

paraqitur me emra të rrejshëm, i akuzuari R., me emrin F. ndërsa e akuzuara I., 

me pasaportë finlandeze, me emrin A.M., aty kanë marr me qira tri vetura dhe 

atë: një veturë të markës BMW, ngjyre e zezë, me targa 05...BH, në vlerë prej 



 
 

 
 

15.000, një veturë të markës Golf 5, ngjyrë blue, me targa ...-BH, për shfrytëzim 

10 ditor, me të cilën kanë përpiluar kontratë me shkrim, për të cilat kanë paguar 

shumën e parave prej 300 euro, vetëm për dy ditët e para dhe me pas të njëjtën 

ditë pas disa orësh, i akuzuari R., përsëri ka shkuar në auto-sallon dhe ka marr 

edhe një veturë tjetër të markës Golf 5, ngjyre hiri metalike, me targa ...-DP, në 

vlerë prej 14.000 euro dhe të njëjtat vetura nuk i kanë kthyer pronarit, por ua ka 

shitur personave të ndryshëm, duke falsifikuar dokumentet-emrin e pronarëve 

dhe emrin e firmës në librezë të veturës e duke i këmbyer me pas me persona të 

ndryshëm, kurse vetura e markës Golf 5, ngjyrë blue, me targa 05-861-BH, i 

është kthyer të dëmtuarit nga ana e Policisë së Kosovës. Mbi bazën e kësaj 

gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka ardhur në konkludim se 

rasti i mashtrimit, nuk ka qenë i mbuluar me polisen e sigurimit kasko dhe e 

paditura nuk ka për detyre as kompensimin e demit, andaj nga këto arsye ka 

vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, duke u bazuar në nenin 897 

të LMD-së, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka marr konform 

nenit 452.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi 

që aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e 

LPK-së dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat 

shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së 

nenit 194 të LPK-së. 

 

Gjykata Apelit e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur se 

gjykata e shkallës së parë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen 

faktike, drejt ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën 

materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses duke gjetur se e njëjta është 

e pa bazuar. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas 

detyrës zyrtare. Në arsyetimin e aktgjykimit të goditur janë dhënë arsye të 

duhura faktike dhe juridike dhe arsye mbi të gjitha faktet relevante të vlefshme 

për gjykimin e drejt të kësaj çështje juridike të cilat janë të pranueshme edhe për 

këtë Gjykatë. Parashtrimet në ankese nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e 

aktgjykimit të goditur. Gjykata e Apelit po ashtu vlerëson se aktgjykimi i goditur 

nuk përmban të meta që kishin me ndikuar në ligjshmërinë e saj lidhur me 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Kjo Gjykatë e pranon si të drejtë dhe të 

ligjshëm qëndrimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së parë, 

ku vërtetohet se në bazë të polises së sigurimit kasko, me numër 00907, 

ndërgjyqësit janë pajtuar që automjetin në fjalë të sigurojnë nga rreziku i vjedhjes 



 
 

 
 

dhe demit total ndërsa nuk kanë paraparë rreziqet tjera nga mashtrimi siç është 

në rastin konkret, ku me aktgjykimin penal është vërtetuar se personat të cilët e 

kanë marr automjetin në shfrytëzim nga paditësja, janë shpallur fajtor për vepër 

penale mashtrim dhe janë dënuar sipas ligjit si dhe janë obliguar të pandehurit, 

që t’ia kompensojnë dëmin e shkaktuar të dëmtuarit A.Xh.t në shumë prej 

29.000 euro. Paditesja me asnjë provë nuk ka arritur të vërteton pretendimet e 

saja se automjeti i siguruar është marr me anë të vjedhjes. Në këtë situatë 

juridike ligjvënësi ka paraparë në nenin 319.1 të LPK-së, si vijon: Secila nga palët 

ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta, ndërsa neni 322.3 i po këtij ligji, gjithashtu ka paraparë: Pala 

e cila e konteston ekzistimin e ndonjë të drejte e bartë barrën e të provuarit të faktit 

që e ka penguar krijimin apo realizimin e saj, ose në bazë të të cilit ka pushuar se 

ekzistuari, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër. 

 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore, por gjeti se të njëjtat janë të 

pabazuara sepse gjykata e shkallës së parë në mënyrë të plotë e ka vërtetuar 

gjendjen faktike, ndërsa pretendimet e paditëses se nuk i ka lexuar kushtet e 

përgjithshme të sigurimit dhe të njëjtat nuk i janë ofruar me rastin e nënshkrimit 

të polises, ky pretendim ankimor nuk qëndron dhe është në kundërshtim me 

provat që gjenden në shkresat e lëndës respektivisht sipas polises së sigurimit 

kasko, vërtetohet se paditësja me nënshkrimin e polises ka deklaruar se kam 

lexuar dhe pranoj plotësisht kushtet e përgjithshme të sigurimit të bashkëlidhura 

me polisen e sigurimi. Prandaj bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë vlerëson se 

aktgjykimi i atakuar i gjykatës së shkallës së parë nuk ka të meta për shkak të së 

cilave nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, dispozitivi i aktgjykimit është i 

kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me vetveten ose me arsyet e aktgjykimit 

dhe se aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse për gjendjen faktike 

dhe juridike, për të vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon 

edhe Gjykata e Apelit.   

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195 par.1 pika d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

Ae.nr.61/18, me datën 12/11/2019 
 

           Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                  Liridon Maloku, d.v 


